
 

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter 
för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa 
hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 57,3 miljarder 
kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s och sedan april 2020 kreditbetyg A från Fitch Ratings. Mer information 
på www.hemso.se 

Pressmeddelande 20 maj 2020 

 

Hemsö utvecklar grundskola och förskola i Staffanstorp 

Hemsö har tilldelats mark i Staffanstorp för att utveckla en ny grundskola samt förskola. 
Grundskolan omfattar årskurs F-9 för 600 elever samt tillhörande förskola med 10 avdelningar 
för totalt 200 barn. Investeringen uppgår till cirka 300 miljoner kronor. Ett 20-årigt hyresavtal 
har tecknats med Internationella Engelska Skolan för grundskolan.   

Skolan blir den andra grundskolan som Hemsö uppför i Staffanstorp och det fjärde projektet i 
kommunen. 2016 färdigställdes Uppåkraskolan och 2019 stod en förskola och ett äldreboende 
klart i kommunen. Den nya grundskolan får en uthyrningsbar yta på 6 100 kvadratmeter och 
förskolan en yta på 1 650 kvadratmeter. 

‒ Vi är glada över vårt positiva samarbete med kommunen och att vi nu får fortsätta att utveckla 
samhällsfastigheter i det växande Staffanstorp. Tillsammans med Internationella Engelska 
Skolan kan vi nu möta behovet av fler grundskoleplatser i kommunen, säger Robert Cardell, 
Projektutvecklare på Hemsö.  

‒ Vi ser fram emot att samarbeta med Staffanstorps kommun och Hemsö för att utveckla både 
skolan och området. Tack vare det fria skolvalet vet vi att Staffanstorpsbor redan idag uppskattar 
våra skolor och det är därför extra roligt att kunna öppna en ny skola i kommunen. Vi är stolta 
över det förtroende vi fått och ser fram emot att bidra till kommunens utbildningssatsning med 
en internationellt präglad skola av hög kvalitet, säger Anna Sörelius Nordenborg, VD för 
Internationella Engelska Skolan.  

Grundskolan är belägen i det växande villaområdet Vikhem i Staffanstorp. I samma område har 
Hemsö nyligen färdigställt äldreboendet Villa Vikhem med Vardaga som hyresgäst.  

‒ Internationella Engelska Skolan tillför ytterligare en möjlighet för våra kommuninvånare att 
välja skola. Därför välkomnar jag IES till kommunen som en samarbetspartner för våra barns 
framtid, säger Christian Sonesson (M), kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorps kommun. 

Byggstart beräknas till fjärde kvartalet 2020 och skolan planeras stå klar till höstterminen 2022. 

Fastigheten miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver med målsättning Guld för energianvändning. 
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